
Skimmer Olympic 
Návod k instalaci  

Bazén naplňte vodou do výšky 5 cm pod nejníže položeny otvor ve stěně bazénu. Pak postupujte podle návodu níže pro montáž skimmeru Olympic. Důležité: Bazén se při plnění vodou může trochu vyboulit nebo posunout. To je normální. Skimmer slouží k nasávání vody z bazénu filtračním zařízením a jako sběrač nečistot (listy, hmyz atd.) z hladiny bazénu, které jsou zachytávány v sítu na nečistoty. K propojení s filtračním zařízením lze použit 5/4 (32 mm) a 6/4 (38 mm) bazénovou hadici. Poznámka: K montáži budete potřebovat křížový a plochý šroubovák a nůž (ostrý hrot). Doporučení: pro lepší těsnost doporučujeme použít neutrální transparentní silikon na styčné těsnicí plochy.  1. Před započetím instalace je nutné, aby bazénová folie byla správně nasazena a vypnuta a hladina. vody dosahovala cca 5 cm pod úroveň nejnižšího připojovacího otvoru (tzn. vratné trysky). 2. Před instalací těla skimmeru je nutné přišroubovat k dolní části těla koleno s trnem (šedá barva). 3. Ostrým hrotem nože z vnější strany bazénu propíchněte folii ve všech otvorech pro připojení skimmeru. 4. Zkontrolujte správné nasazení klapky ve vstupní části tělesa sběrače. Klapka se musí volně pohybovat. 5. Z vnější strany bazénu přiložte jedno těsněni a těleso skimmeru k vyznačeným otvorům. 6. Z vnitřní strany bazénu přiložte druhé těsněni a přírubu. Do otvorů v přírubě vložte 10 šroubů a křížovým šroubovákem je postupně dotáhněte. 7. Ostrým nožem vyřízněte folii z vnitřního obvodu příruby.  
Pokyny pro montáž vratné trysky 1. Ostrým nožem z vnější strany stěny bazénu vyřízněte folii z kruhového otvoru pro připojení vratné trysky. Otvor ve folii vyřízněte o cca 5-10mm menši, než je otvor ve stěně. 2. Vezměte hadicový trn a našroubujte ho do tělesa vratné trysky. Jako těsněni použijte teflonovou pásku (není součástí balení) 3. Do kruhového otvoru ve stěně, zevnitř bazénu, vložte vratnou trysku tak, aby jedno gumové těsněni bylo zevnitř bazénu a vně pak jedno korkové a druhé gumové těsněni. Vratnou trysku dobře utáhněte. 4. Do otvoru v tělese vratné trysky našroubujte směrovou koncovku a nasměrujte o cca 30 stupňů z osy trysky ke stěně bazénu. Pro dosažení optimálního efektu stahovaní hladinových nečistot do skimmeru je nutné, aby voda v bazénu „rotovala“. 5. Hadicový trn skimmeru a vratnou trysku propojte s filtračním zařízením pomoci hadic. Spoje zajistěte hadicovými sponami. Uvědomte si, že bezpečna vzdálenost filtrace od bazénu je 3,5 m. Pokyny pro provoz 1. Optimální úroveň hladiny vody je ve středu skimmeru. 2. Denně čistěte síto skimmeru. 3. Skimmer naplněny vodou nesmí zmrznout. Před příchodem mrazů proveďte zazimovaní bazénu.  Práce s vysavačem Poznámka: Bazénový vysavač není součásti baleni skimmeru. Vysavač slouží k odstranění nečistot usazených na dně bazénu pomoci filtračního zařízeni. Proud vody je pomoci hadice a hubice vysavače nasáván motorem čerpadla filtračního zařízení, kde se nečistoty zachytávají. 1. Sejměte viko skimmeru. Zapněte filtrační zařízeni. 2. K hadici vysavače připojte na jeden konec talíř pro připojení vysavače, dejte do bazénu a naplňte vodou proudem vody z vratné trysky. 3. Počkejte, až z hadice začne vytékat proud vody a pak talíř rychle vložte do těla skimmeru a usaďte ho nad sítem. Při nasazovaní talíře do skimmeru dbejte na to, aby se nepřerušil sloupec vody v hadici a volny konec hadice byl stále ponořeny pod vodou. 4. Na volny konec hadice, který musí byt stále pod vodou, připojte hubici vysavače. 5. Nyní můžete začít vysávat. Při vysávaní dbejte na to, aby se hubice vysavače nedostala nad hladinu a nedošlo tak k zavzdušnění sani. Vysávejte nečistoty ze dna pomalu, prudký pohyb vysavače rozvíří usazené nečistoty. 6. Po skončení vysávaní odpojte hadici od talíře a talíř vyjměte z těla skimmeru. Poznámka: Po každém vysávaní doporučujeme provést kontrolu stavu síta skimmeru a zajistit proplach filtračního zařízeni  
 
 
 
 



Skimmer Olympic 
Návod na inštaláciu 

Bazén naplňte vodou do výšky 5 cm pod najnižšie položeny otvor v stene bazéna. Potom postupujte podľa návodu nižšie pre montáž skimmeru Olympic.Dôležité: Bazén sa pri plnení vodou môže trochu vyduť alebo posunúť. To je normálne. Skimmer slúži k nasávaniu vody z bazéna filtračným zariadením a ako zberač nečistôt (listy, hmyz atď.) z hladiny bazéna, ktoré sú zachytávane v sitku na nečistoty. K prepojeniu s filtračným zariadením možno použiť 5/4 (32 mm) a 6/4 (38 mm) bazénovú hadicu. Poznámka: K montáži budete potrebovať krížový a plochy skrutkovač a nôž (ostrý hrot). Odporúčanie: pre lepšiu tesnosť odporúčame použiť neutrálny transparentný silikón na tesniace plochy medzi skimmerom a stenou bazéna.  1. Pred začatím inštalácie je nutne, aby bazénová fólia bola správne nasadená a napnutá a hladina vody dosahovala cca 5 cm pod úroveň najnižšieho pripojovacieho otvoru (tzn. Vratnej trysky). 2. Pred inštaláciou tela skimmeru je nutné priskrutkovať k dolnej časti tela koleno s tŕňom (šedá farba). 3. Ostrým hrotom noža z vonkajšej strany bazéna prepichnite fóliu vo všetkých otvoroch pre pripojenie skimmera. 4. Skontrolujte správne nasadenie klapky vo vstupnej časti telesa zberača. Klapka sa musí voľne pohybovať. 5. Z vonkajšej strany bazéna priložte jedno tesnenie a teleso skimmera k vyznačeným otvorom. 6. Z vnútornej strany bazéna priložte druhé tesnenie a prirúbu. Do otvorov v prirúbe vložte 10 skrutiek a krížovým skrutkovačom ich postupne dotiahnite. 7. Ostrým nožom vyrežte fóliu z vnútorného obvodu príruby.  Pokyny pre montáž vratnej trysky 1. Ostrým nožom z vonkajšej strany steny bazéna vyrežte fóliu z kruhového otvoru pre pripojenie vratnej trysky. Otvor vo fólii vyrežte o cca 5-10mm menši, než je otvor v stene. 2. Vezmite hadicový tŕň a naskrutkujte ho do telesa vratnej trysky. Ako tesnenie použite teflonovú pásku. 3. Do kruhového otvoru v stene, zvnútra bazéna, vložte vratnú trysku tak, aby jedno gumové tesnenie bolo zvnútra bazéna a zvonka potom jedno korkové a druhé gumové tesnenie. Vratnú trysku dobre utiahnite. 4. Do otvoru v telese vratnej trysky naskrutkujte smerovú koncovku a nasmerujte o cca 30° z osi trysky k stene bazéna. Pre dosiahnutie optimálneho efektu sťahovanie hladinových nečistôt do skimmera je nutne, aby voda v bazéne „rotovala“. 5. Hadicový tŕň skimmera a vratnú trysku prepojte s filtračným zariadením pomocou hadíc. Spoje zaistite hadicovými sponami. Uvedomte si, že bezpečná vzdialenosť filtracie od bazéna je 3,5 m. Pokyny pre prevádzku 1. Optimálna úroveň hladiny vody je v strede skimmeru. 2. Denne čistite sito skimmeru. 3. Skimmer naplnený vodou nesmie zmrznúť. Pred príchodom mrazov vykonajte zazimovanie bazéna.  Práca s vysávačom Poznámka: Bazénový vysávač nie je súčasťou balenia skimmeru. Vysávač slúži k odstránenie nečistôt usadených na dne bazéna pomocou filtračného zariadenia. Prúd vody je pomocou hadice a hubice vysávača nasávaný motorom čerpadla filtračního zariadenia, kde sa nečistoty zachytávajú. 1. Zložte veko skimmeru. Zapnite filtračne zariadenie. 2. K hadici vysávača pripojte na jeden koniec tanier pre pripojenie vysávača, dajte do bazéna a naplňte vodou prúdom vody z vratnej trysky. 3. Počkajte, až z hadice začne vytekať prúd vody a potom tanier rýchlo vložte do tela skimmeru a usaďte ho nad sitom. Pri nasadzovaní taniera do skimmera dbajte na to, aby sa neprerušil stĺpec vody v hadici a voľný koniec hadice bol stále ponorený pod vodou. 4. Na voľný koniec hadice, ktorý musí byť stále pod vodou, pripojte hubicu vysávača. 5. Teraz môžete začať vysávať. Pri vysávaní dbajte na to, aby sa hubica vysávača nedostala nad hladinu a nedošlo tak k zavzdušneniu sania. Vysávajte nečistoty zo dna pomaly, prudký pohyb vysávača rozvíri usadene nečistoty. 6. Po skončení vysávania odpojte hadicu od taniera a tanier vyberte z tela skimmeru. Poznámka: Po každom vysávaní odporúčame vykonať kontrolu stavu sita skimmeru a zabezpečiť preplach filtračného zariadenia. 


